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La participació de la ciutadania en els afers públics, sempre ha estat i ha de ser un element fonamental i
prioritari per a garantir un dret i la qualitat democràtica. Considerem que aquesta ha d’estar el màxim
interessada en tot allò que li afectarà d’una forma o altra, per tant, els poders públics de totes les
Administracions i sobretot la Municipal, al ser la més propera a la ciutadania, han de garantir en tot
moment que aquesta participació sigui el màxim d’efectiva, facilitadora i sense entrebancs, no
manipuladora pels interessos partidaris i institucionals, amb l’objectiu d’una responsabilitat compartida
a l’hora de prendre decisions i d’aplicar-les, regida per dos principis bàsics, la transparència i la
subsidiarietat.
I si es vol la màxima implicació ciutadana, s’ha de creure amb la maduresa i responsabilitat d’aquesta i
amb totes les conseqüències, sense pors, ni malfiances, ni pensar en la pèrdua de poder per la cessió
d’àmbits de poder. Buscar acords i consensos, i preveure la possibilitat de canviar les coses sense
prejudicis. Millorar la qualitat democràtica precisament per a enfortir-la de forma real i amb totes les
conseqüències.
La participació va molt més enllà del vot a la urna de cada procés electoral, de les normes rígides. La
democràcia es forja dia a dia, i l’ha de forjar la ciutadania i les Administracions als diferents nivells, però
sobretot, la municipal al ser la més propera, i la ciutadania ha de veure reflectit el seu dia a dia amb
l’acció de govern resultat del que aquesta demana i decideix. I tenint en compte, que els governants
només son uns mers intermediaris obligats a complir els interessos de la ciutadania i el bé públic i comú,
on els interessos partidaris estan subjectes a aquest interès superior col·lectiu i al que els diu i obliga la
ciutadania.
En aquest sentit:
1. Volem un model de participació ciutadana amb capacitat de decisió i no merament consultiu,
creiem que el marc actual està pensat per legitimar l’activitat del govern i dels grups polítics i no
per construir marcs col.laboratius.
2. Instem als partits polítics a modificar el Reglament d’Ordenació Municipal (ROM) per a assolir que
la participació ciutadana sigui realment activa i efectiva.
3. Instem a l’Ajuntament a reconèixer de forma explicita el Parlament Ciutadà com un instrument de
participació ciutadana de la ciutat, legitimat per fer arribar propostes ciutadanes al govern, als
grup polítics i al ple municipal.

4. Demanem que el Ple Municipal prengui en consideració i debati les mocions emeses per aquest
Parlament Ciutadà.
5. Fomentar els dos principis de l’Administració Municipal: Transparència i subsidiarietat amb les
necessàries dotacions pressupostaries.
6. Augmentar la transparència de l’Administració Municipal amb una informació senzilla,
entenedora i a l’abast de tothom.
7. Exigir l’obligatori compliment de les resolucions del Ple Municipal per part del govern municipal.
8. Exigir de l’Administració Municipal que defensi els interessos de la ciutadania en els àmbits de la
salut, educació, habitatge, treball, drets socials, econòmics i polítics, independentment de les
competències de les diferents administracions.

